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SV 3

INLEDNING

Denna kaffemaskin gör ljuvliga koppar kaffe, espresso och cappuccino.
Du kan justera maskinens inställningar så att de passar dina personliga
preferenser och din smak.
I fabriken har man använt kaffe för att testa apparaten och därför är det
helt normalt att det finns spår av kaffe i kvarnen. Apparaten är dock
garanterat ny.
Läs först bruksanvisningarna fullständigt och noggrant innan du
börjar använda apparaten och förvara dem varsamt för framtida
referens.

Symboler som används
Viktig information
Fara! Elektrisk apparat
Risk för brännskador
Tips
 e delar som kan komma i kontakt med kaffe eller mjölk
D
överensstämmer med bestämmelserna i EEC-direktivet 1935/2004
om material som lämpar sig för kontakt med livsmedel.
 pparaten är märkt enligt det europeiska direktivet 2004/108/EG
A
om elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE).
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BESKRIVNING
A. Huvudbrytare / Aa. På-/standbyknapp
B. Handtag
C. Munstycke

O.
P.
Q.
R.
S.

Vattentank (löstagbar)
Koppbricka
Droppskål med galler (löstagbar)
Servicedörr
Kaffebehållare med justerbar höjd
Kontrollpanel
Lock kaffebönbehållare
Lock ränna för malt kaffe
Bryggenhet
Strömkabel
Mjölkbehållare:
N1. Lock (löstagbart)
N2. Reglage CAFFE LATTE/CAPPUCCINO
(löstagbart)
N3. RENGÖRINGSKNAPP
N4. Mjölkdispenser rör (löstagbar)
N5. Sugledning (löstagbar)
Varmvattenutlopp (löstagbar)
Måttsked för malt kaffe
Kaffesumpbehållare (kan tas ut)
Knapp för inställning av malningsnivån
Kaffebönbehållare
Aa

T.
U.
V.
W.
X.

Plats för måttskeden
Påfyllningsränna för malt kaffe
Kaffeguide
Plats för tillbehör (vänster och höger)
IEC-anslutning
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KONTROLLPANEL
1

1

2

3

4 5

6 7

8 9

10 11

12

13

1. Display
2. Pekknapp "Kaffestyrka" för att välja styrka eller förmalt kaffe
3. Pekknapp för att välja typ/mängd av kaffe:
•• ESPRESSO
•• KAFFE
•• STOR KAFFE
4. Pekknapp "En kopp kaffe"
5. Pekknapp "OK" för att bekräfta vald funktion
6. Pekknapp ”Två koppar kaffe"
7. Pekknapp ”SKROLLA" för att skrolla bakåt i menyn
och displayen
8. Pekknapp ”Varmvatten"
9. Pekknapp ”SKROLLA” för att skrolla framåt i menyn
och displayen
10. Pekknapp ”MENY” för att aktivera eller avaktivera menyn
11. Pekknapp "BAKÅT" för att lämna valt läge
12. Pekknapp"Cappuccino"
13. Pekknapp ”Latte Macchiato”
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SÄKERHETSANVISNINGAR

Vad du ska tänka på
• V
 ARNING: Apparaten och dess tillgängliga
delar kan bli varma under användning.
Försiktighet bör iakttas för att undvika att
vidröra värmeelementen.
• Apparaten är inte avsedd för användning
av personer (inklusive barn) med nedsatt
fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller
som saknar erfarenhet och kunskap, om de
inte har undervisats i hantering av denna
apparat av en person som ansvarar för
deras säkerhet.
• Barn ska övervakas för att säkerställa att de
inte leker med apparaten.
• Barn får inte rengöra och utföra
användarunderhåll utan uppsikt.
• Sänk aldrig ner maskinen i vatten.
• Detta är endast en hushållsapparat.
Apparaten är inte avsedd för användning i:
personalkök i butiker, kontor och på andra
arbetsplatser; på bondgårdar; av gäster på
hotell, motell och andra bostadsomgivningar
• Om kontakten eller sladden är skadad ska
den bytas ut av kundtjänst för att undvika
farliga situationer.
• Apparaten är enbart avsedd för hemmabruk
(ungefär 3000 koppar per år). All annan
användning betraktas som felaktig och i det
fallet gäller inte garantin.
• Apparaten har utformats för att ”göra
espressokaffe” och ”värma drycker”. Använd
den med försiktighet för att undvika skållning
från vattnet och ångrör eller genom felaktig
användning.
• Luta dig inte eller häng inte på maskinen när
den tagits ut ur höljet och placera inga tunga
eller instabila föremål på maskinen.
SV 7

SÄKERHETSANVISNINGAR

• Denna apparat kan installeras ovanför en
inbyggd ugn om denna ugn har en kylfläkt på
baksidan.
• Tillverkaren ansvarar inte för skada orsakad
av otillbörlig, felaktig eller orimlig användning
av apparaten.
• När du använder apparaten, ska du inte röra
de varma ytorna. Använd knapparna eller
handtagen.
• Vid fel ska du se till att apparaten inte är
ansluten till elnätet. Vrid huvudströmbrytaren
på höger sida (bakom frontpanelen) till 0.
Vänd dig till vår serviceavdelning för
reparationer.
• Be om användning av endast
originalreservdelar. Underlåtenhet att följa
ovanstående kan minska apparatens säkerhet.
• Placera inga föremål med vätska, brandfarliga
eller frätande materialer på maskinen.
• Använd tillbehörsbehållaren för kaffetillbehör
(till exempel kaffebönor).
• Rör aldrig apparaten med fuktiga händer.
• Dra ut kontakten genom att dra i själva
kontakten.
• Dra aldrig i sladden för då kan du skada den.
• För att stänga av apparaten helt stänger
du av huvudströmbrytaren på sidan av
apparaten i 0(av)-läge 0.

Endast för europeiska marknader:
• Denna apparat kan användas av barn över
8 år såvida de har undervisats i hantering av
denna apparat och hur den ska användas på
ett säkert sätt och har förstått de risker som
är involverade. Barn ska inte rengöra och
utföra användarunderhåll såvida de inte är
äldre än 8 år och under uppsikt av en vuxen.
Håll apparaten och dess sladd oåtkomlig för
barn som är yngre än 8 år.
SV 8

SÄKERHETSANVISNINGAR

• Apparaterna kan användas av personer
med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk
förmåga, eller som saknar erfarenhet
och kunskap, såvida de har undervisats
i hantering av denna apparat och hur den ska
användas på ett säkert sätt och har förstått
de risker som är involverade.
• Barn får inte leka med apparaten.
• Dra alltid ut kontakten när apparaten inte
används och innan rengöring.
• Ytor som är markerade med denna symbol
blir varma vid användning (symbolen
förekommer endast på vissa modeller).
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Förberedelser
Anslut apparaten till elnätet (se avsnittet ”Installation”) och slå på
apparaten med huvudströmbrytaren (se ”A” på sida 5). Första gången
du slår på maskinen med huvudströmbrytaren och varje gång den
kopplas in utför apparaten en ”AUTODIAGNOS”-åtgärd. Sedan stängs
apparaten av.
Starta den genom att trycka på På-/standbyknappen (Aa) på vänster
sida under kontrollpanelen.

Aa

• Kaffe har använts för att fabrikstesta apparaten och därför är det
helt normalt att det finns spår av kaffe i kvarnen.
• Anpassa vattenhårdhet så snart som möjligt med hjälp av
instruktionerna i avsnittet "Ställa in vattenhårdhet".

5
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1. Starta maskinen med på-/standbyknappen (se ”Aa”). Apparaten
visar ”FYLL PÅ TANKEN” på olika språk.
▷▷ Ta loss vattenbehållaren, skölj och fyll den med färskt vatten
utan att fylla ovanför MAX-linjen.
▷▷ Byt och tryck fast den så långt det går.
2. Ställ in önskat språk.
•• När meddelandet ”TRYCK PÅ OK FÖR ATT VÄLJA SVENSKA”
visas, trycker du på pekknappen ”OK” (5) och håller den intryckt
i ungefär 5 sek. Om du väljer fel språk följer du instruktionerna

1
3.
4.
5.
6.
7.
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i avsnittet "Ställa in språk". Om ditt språk inte är tillgängligt väljer
du ett av de som visas. Instruktionerna hänvisar till den svenska
versionen. Följ sedan anvisningarna som visas.
Placera en kopp under varmvattenutloppet. Om varmvattenutloppet
inte sitter i visar apparaten meddelandet ”SÄTT I VATTENUTLOPP”.
Sätt i varmvattenutloppet om den inte sitter i.
Apparaten visar: ”VARMVATTEN TRYCK PÅ OK”.
Tryck på pekknappen "OK" (5) och efter några sekunder kommer
det ut lite vatten ur utloppet.
Nu visar maskinen meddelandet ”STÄNGER AV, VÄNTA" och
stängs av.
Ta ut apparaten genom att dra ut den med hjälp av handtagen.

ANVÄNDNING

8. Öppna locket och fyll behållaren med kaffebönor; stäng sedan
locket och tryck in apparaten. Kaffemaskinen är nu redo för normal
användning.
Fyll tanken endast med kallt vatten. Använd aldrig annan vätska
som mineralvatten eller mjölk.
För att undvika fel ska du aldrig fylla apparaten med malt kaffe,
frysta eller karamelliserade kaffebönor eller något annat som kan
skada apparaten.
• När du använder maskinen första gången måste du göra 4-5 koppar
kaffe och 4-5 cappuccino innan maskinen ger tillfredsställande
resultat.
• Varje gång du aktiverar kaffemaskinen med huvudströmbrytaren (A)
utför maskinen en ”AUTODIAGNOS”-cykel och sedan stängs den av.
Du kan starta den igen genom att trycka på På-/standbyknappen (Aa).

Användning
Tillaga kaffe (med kaffebönor)
• Apparaten är förinställd på att göra kaffe med normal smak.
Du kan också välja kaffe med extra mild, mild, normal, stark eller
extra stark smak. Det finns även ett alternativ för förmalt kaffe.
• Välj önskad smak genom att trycka flera gånger på pekknappen

2

3

4

6

”Kaffestyrka" (2). Önskad kaffesmak visas.
1. P
 lacera 1 kopp under slangarna för att göra 1 kaffe eller 2 koppar för
2 kaffe.
2. Sänk slangarna så nära koppen som möjligt för att få ett
krämigare kaffe.
3. Tryck på pekknappen ”typ av kaffe" (3) för att välja typ av kaffe:
•• ESPRESSO
•• KAFFE
•• STOR KAFFE
4. Tryck på pekknappen "en kopp kaffe" (4) om du vill göra en kaffe
eller pekknappen ”leverera två koppar kaffe" (6) om du vill göra
två kaffe.
▷▷ Maskinen maler nu bönorna och börjar leverera kaffet i koppen.
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▷▷ När vald mängd kaffe väl har levererats, avslutar
maskinen automatiskt leveransen och kastar kaffesumpen
i kaffesumpbehållaren. Efter några sekunder är apparaten klar för
användning igen.

2
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Tips
• Du kan stänga av maskinen genom att trycka på ”Av/på"-knappen
(Aa/se sida 5). Innan den stängs av går maskinen igenom en
automatisk rengöringscykel. Akta dig för brännskador.
• Om kaffet bara kommer droppvis eller inte alls ska reglaget för
malningsnivån vridas ett läge medurs (se "Ställa in malningsnivån" ).
Vrid ett klick i taget tills kaffet levereras som det ska.
• Om kaffet kommer ut för fort och mjölken inte smakar som den ska,
vrider du reglaget ett läge moturs. Se till att du inte vrider reglaget
för malningsnivån för långt, eftersom kaffet kan komma ut droppvis
vid bryggning av två kaffe.
• Du kan avbryta kaffebryggningen genom att trycka på pekknappen
”Leverera en kaffe" (4) eller ”Leverera två kaffe" (6) igen.
• När kaffet är färdigbryggt (förloppsindikatorn når 100 %) kan du
ändra mängden kaffe (se "Ändra mängden kaffe”).
• När displayen visar meddelandet FYLL PÅ TANKEN! måste du
fylla på tanken; annars kan maskinen inte göra något kaffe. Det
är normalt att det finns lite vatten kvar i vattenomloppet när
meddelandet visas.
Tips för att göra varmare kaffe
• Tre minuter efter att du senast gjorde kaffe kan du förvärma
bryggenheten med hjälp av menyinställningen ”SKÖLJNING”
(se ”Sköljning”). Häll av vattnet i droppskålen undertill eller använd
detta vatten till att fylla (och sedan tömma) koppen som ska
användas till kaffet.
• Använd inte för tjocka koppar då de kommer att absorbera för
mycket värme.
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Tömma kaffesumpbehållaren
• A
 pparaten räknar antalet kaffe som gjorts. Efter 14 enkla koppar
(eller 7 dubbla) visar apparaten ”TÖM KAFFESUMPBEHÅLLAREN”.
Det betyder att kaffesumpbehållaren är full och behöver tömmas
och rengöras.
• Så länge kaffesumpbehållaren inte rengörs kommer meddelandet
fortsättas att visas och maskinen kan inte göra något kaffe.
• För att rengöra öppnar du serviceluckan på framsidan genom att dra
i kaffeutloppet, ta bort droppskålen, tömma den och rengöra den.
Viktigt!
Dra alltid ut droppskålen helt för att undvika att den ramlar när
du tar bort bönbehållaren. Töm bönbehållaren och rengör den
ordentligt och se till att alla rester på botten avlägsnas.
Varje gång du tar ut droppskålen ska även kaffesumpbehållaren
tömmas, även om den inte är helt full. Om denna process inte
utförs, kan kaffesumpbehållaren bli för full och då kan maskinen
blockeras.
Ta aldrig bort vattenomloppet när maskinen brygger kaffe. Då
kommer maskinen nämligen inte att kunna göra kaffet. Om det
blir fel på maskinen ska du inte kontakta servicecenter direkt utan
först titta i felsökningsguiden. Om detta inte hjälper kontaktar du
kundtjänst.
När kaffet har slutat att rinna ut (förloppsindikatorn når 100 %) kan
du ändra mängden kaffe (se ”Ändra mängden kaffe”).
Apparaten är förinställd för att automatiskt leverera följande
mängder kaffe:
•• ESPRESSO
•• KAFFE
•• STOR KAFFE
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För att ändra dessa mängder gör du följande:

2

3

4

6

1. Placera en kopp under slangarna.
2. Tryck på pekknappen ”typ av kaffe" (3) för att välja typen av kaffe:
3. Håll pekknappen ”leverera en kopp kaffe” (4) intryckt
tills meddelandet ”PROGRAMMERA MÄNGD” visas och
kaffeleveransen börjar.
4. Så snart kaffet i koppen når den önskade nivån trycker du på
samma ikon igen. Mängden har nu programmerats.
Inställning av malningsnivån
Om kaffet kommer ut för snabbt eller för långsamt (droppvis) kan du
ändra malningsnivån.
Ändra endast malningsnivån under malningsprocessen. Annars
kan kaffemaskinen skadas.
1.
2.
3.
4.

Ta ut apparaten genom att dra ut den med hjälp av handtagen.
Tryck på pekknappen ”Leverera en kopp kaffe” (4).
Öppna locket på kaffebönbehållaren.
Vrid reglaget för att ställa in malningsnivånmoturs för att få ett finare
malt kaffe, en långsammare leverans och ett krämigare utseende.
Vrid reglaget medurs för att få ett grövre malt kaffe och en snabbare
leverans (inte droppvis).

Justeringen blir tydlig efter att minst två koppar kaffe har gjorts.
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Tillaga espressokaffe med malt kaffe
1. Tryck på pekknappen ”Kaffestyrka" (2) flera gånger för att välja
"FÖRMALT KAFFE".
2. Ta ut maskinen genom att dra den utåt med hjälp av handtagen.
3. Lyft mittlocket, lägg ett mått förmalt kaffe i tratten och tryck tillbaka
apparaten och fortsätt enligt beskrivningen i avsnittet ”Göra
kaffe med kaffebönor". För att göra en kaffe i taget trycker du på
pekknappen ”Leverera en kopp" (4).
4. Efter att ha använt maskinen med förmalt kaffe kan du återgå till att
använda kaffebönor genom att avaktivera alternativet förmalt kaffe
genom att trycka på pekknappen "Kaffestyrka" (2).
Anmärkningar
• Lägg aldrig i förmalt kaffe när maskinen är avslagen; annars kan det
sprida sig inuti maskinen.
• Lägg aldrig i mer än rett mått; annars kommer maskinen inte att
göra kaffe.
• Använd endast medföljande mått.
• Lägg endast i förmalt kaffe för espressomaskiner i tratten.
• Om mer än ett mått förmalt kaffe används och tratten täpps igen
kan du trycka ner kaffet med en kniv. Ta sedan bort och rengör
bryggenheten och maskinen enligt beskrivningen i avsnittet
"Rengöra bryggenheten".

Tillaga varmvatten
Varmvatten kan användas för att värma upp koppar och laga varma
drycker, såsom te eller påssoppor.
Varning! Aktivera endast varmvattenutloppet när det finns ett kärl
under den. Spillt varmvatten kan leda till skållning!
1. Sätt varmvattenutloppet på plats.
2. Placera en behållare under varmvattenutloppet.
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3. Tryck på pekknappen ”Varmvatten" (8). Det kommer ut varmvatten;
displayen visar ”VARMVATTEN”. När den programmerade mängden
varmvatten har runnit ut, avbryts bryggningen automatiskt. Under
några sekunder visar displayen ”TILLREDNING PÅGÅR, VÄNTA."
Efter detta är apparaten redo att laga kaffe igen och den senast
valda kaffeinställningen visas i displayen.

8

Ändra mängden av varmvatten
Maskinen är förinställd på att automatiskt leverera 150 ml varmvatten.
För att ändra dessa mängder gör du följande:
1. Placera en behållare under vattenutloppet.
2. Håll knappen ”Varmvatten” (8) intryckt tills meddelandet
”PROGRAMMERA MÄNGD” visas och leverans av varmvatten börjar.
3. Så snart varmvattnet i koppen når önskad nivå trycker du på samma
ikon igen. Mängden har nu programmerats.

1

2

inget skum (varm mjölk)
”Tjockare” skum

Skumregulator
”Tunnare” skum
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Göra cappuccino
Med denna funktion kan du göra cappuccino. För att göra det ska du
använda den särskilda mjölkbehållaren. Skölj mjölkbehållaren under
kranen första gången du ska använda den.
1. Välj önskad kaffesmak som du vill använda till cappuccinon genom
att trycka på pekknappen "Kaffestyrka" (2).
2. Ta bort locket på mjölkbehållaren.
3. Fyll behållaren med ungefär 100 gram mjölk för varje cappuccino
som ska tillagas.
▷▷ Överskrid aldrig MAX-nivån (motsvarande ungefär 750 ml) som
är markerad på behållaren.
▷▷ Det bästa är att använda kylskåpskall (ungefär 5°C) lättmjölk
eller mellanmjölk.
▷▷ Kontrollera att inmatningsröret är korrekt isatt i gummibrickan.
4. Byt sedan locket på mjölkbehållaren.
▷▷ Mängden mjölkskum kan justeras genom att dra spaken mot
ordet ”CAPPUCCINO” eller ”CAFFE LATTE”:
▷▷ CAFFE LATTE för tjockare skum.
▷▷ CAPPUCCINO för tunnare skum.

ANVÄNDNING

5. Ta bort varmvattenutloppet och sätt fast mjölkbehållaren
på munstycket.
6. Positionera mjölkutloppet (N4) och placera sedan en tillräckligt stor
kopp under kaffe- och mjölkutloppen.
7. Tryck på pekknappen ”Leverera cappuccino" (12). "CAPPUCCINO"
visas och efter några sekunder kommer det mjölkskum från
mjölkutloppet ner i koppen (leveransen stannar automatiskt).
8. Sedan levererar maskinen kaffe.
9. Nu är cappuccinon klar. Söta efter smak och strö eventuellt lite
kakaopulver på mjölkskummet.

12

13

Göra Latte Macchiato
Förbered apparaten enligt beskrivningen i ”Göra cappuccino”.
• Vid steg 4: placera skumreglatorn (N2) mellan CAPPUCCINO och
CAFFE LATTE på mjölkbehållarens lock.
• Vid steg 7: tryck på pekknappen ”Latte Macchiato” (13).
Skumma mjölk
1. Förbered först apparaten enligt beskrivningen i ”Göra cappuccino”,
steg 2, 3, 4, 5 och 6.
2. Tryck på pekknappen ”Cappuccino” (12) eller ”Latte Macchiato”
(13) två gånger (inom två sekunder). Kvaliteten på den skummade
mjölken som levererats är samma som för vald dryck (cappuccino
eller latte macchiato).
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Anmärkningar

12

N3

13

• När du gör cappuccino eller latte macchiato kan flödet av skummad
mjölk eller kaffe avbrytas genom att trycka på pekknappen
”Leverera cappuccino" (12) eller pekknappen ”Latte Macchiato” (13).
• Om mjölken i behållaren tar slut under leverans av skummad mjölk
kan du avlägsna behållaren och tillsätta mjölk. Sätt sedan tillbaka
den och tryck på pekknappen ”Leverera cappuccino" (12) eller
”Latte Macchiato” (13) för att välja cappuccino igen.
• För att säkerställa att mjölkskummaren hålls ren och hygienisk ska
du alltid rengöra kretsarna i mjölkbehållarens lock efter att ha gjort
cappuccino. "TRYCK PÅ RENGÖRING!" blinkar i displayen.
▷▷ Placera en mottagare under mjölkutloppet.
▷▷ Tryck på knappen ”RENGÖRA" på locket (N3) och håll den
intryckt i minst 5 sekunder för att starta rengöringsfunktionen.
Maskinen visar meddelandet ”RENGÖRING PÅGÅR" ovanför
en förloppsindikator. Du ska inte släppa knappen RENGÖRING
förrän hela indikatorraden är fylld, vilket innebär att rengöringen är
klar. När knappen RENGÖRING släpps avslutas funktionen. Efter
rengöringen tar du bort mjölkbehållaren och placerar den i kylen.
Mjölken ska inte förvaras utanför kylen i mer än 15 minuter.
• Om du vill ändra mängden av kaffe eller skummad mjölk som
maskinen levereras automatisk i koppen följer du anvisningarna
i avsnittet "Ändra mängden på kaffe och mjölk för cappuccino eller
latte macchiato”.
Ändra mängden på mjölk och kaffe för Cappuccino eller
Latte Macchiato
Maskinen är inställd på att automatiskt leverera en standard cappuccino
eller latte macchiato. För att ändra dessa mängder gör du följande:
1. Fyll behållaren med mjölk till högsta nivån.
2. Håll pekknappen ”Leverera cappuccino” (12) intryckt tills
meddelandet “PROGRAMMERAD MÄNGD MJÖLK FÖR
CAPPUCCINO” visas eller håll pekknappen ”Latte Macchiato” (13)
intryckt tills meddelandet “PROGRAMMERAD MÄNGD MJÖLK FÖR
MACCHIATO” visas.
3. Släpp pekknappen. Apparaten börjar leverera mjölk.
4. När den önskade mängden mjölk har levererats i koppen trycker du
på pekknappen ”Leverera cappuccino” (12) eller "Latte Macchiato"
(13) igen.
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Efter några sekunder börjar apparaten leverera kaffe i koppen
och meddelandet “PROGRAMMERAD MÄNGD KAFFE FÖR
CAPPUCCINO” eller “PROGRAMMERAD MÄNGD KAFFE FÖR
MACCHIATO” visas.
5. När den önskade mängden mjölk har levererats i koppen trycker du
på pekknappen ”Leverera Cappuccino” (12) eller "Latte Macchiato”
(13) igen. Kaffeleveransen avbryts.
Nu är maskinen omprogrammerad med de nya mjölk- och
kaffemängderna.

N3

Rengöra utloppen
Rengör utloppen på mjölkbehållaren varje gång du har värmt upp mjölk
eller gjort cappuccino. Annars kan rester av mjölk hårdna.
1. Placera en behållare under ledningen på mjölkbehållaren och tryck
på knappen RENGÖR (N3) på mjölkbehållaren i minst 5 sekunder.
Displayen visar ”RENGÖRING PÅGÅR!"
Varning! Risk för skållning från ånga och varmvatten som kan
läcka ut från ledningen på mjölkdispensern.

2. Ta bort mjölkbehållaren och rengör utloppen på apparaten med en
N

fuktig trasa.

3. Sätt varmvattenutloppet på plats igen.

När du är klar med rengöringen tar du bort mjölkbehållaren och sätter
den i kylen, då mjölk inte ska förvaras utanför kylskåpet längre än
15 minuter. Se "Rengöra slangarna och mjölkbehållaren" för information
om rengöring av mjölkbehållaren.
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Använda menyalternativ
Du kan ändra följande menyalternativ och funktioner:
• Sköljning
• Välj språk
• Energibeparing (aktivera eller avaktivera energibesparing)
• Ställa in tid (dagtid)
• Automatisk start (automatisk påslagning)
• Automatisk av (automatisk avstängning)
• Ställa in temperatur (på vattnet för att göra kaffe)
• Vattnets hårdhetsgrad
• Kontrast (display)
• Summer
• Statistik (från apparaten)
• Standardvärden (återställ)
• Avkalkning
För att återgå till kaffeläget trycker du på pekknappen "Bakåt" (11).

11
Sköljning
Om det har gått 2/3 minuter sedan du gjorde kaffe sist ska du först
skölja systemet för att förvärma bryggenheten. Välj sköljfunktionen
från lämplig meny. Låt vattnet rinna ner i droppskålen undertill. Du kan
också använda detta vatten för att värma upp koppen som du ska
använda till kaffet. Låt i så fall helt enkelt vattnet rinna ner i koppen
(och töm den sedan).

5 7
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1. T
 ryck på pekknappen ”MENY" (10) för att öppna menyn.
2. Tryck på ”Skroll”-pekknapparna (7 och 9) tills ”SKÖLJNING" visas.
3. Tryck på pekknappen "OK" (5) för att bekräfta. ”SKÖLJNING TRYCK
PÅ OK” visas. Tryck igen på pekknappen "OK" (5) för att bekräfta.
4. Apparaten utför en automatisk sköljningscykel (lite varmvatten
kommer ut från slangarna och fångas upp av droppskålen undertill).
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Ställa in språket

5 7
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10

Du kan välja mellan flera olika språk
Ett annat språk kan väljas på följande sätt:
1. Tryck på pekknappen ”MENY" och tryck på skrollknapparna
(7 och 9) tills du ser menyalternativet ”STÄLLA IN SPRÅK". Bekräfta
menyalternativet med pekknappen "OK" (5).
2. Valt språk visas i displayen. Tryck på skrollknapparna (7 och 9) tills
önskat språk visas. När önskat språk visas bekräftar du det med
pekknappen "OK" (5).
Energibesparing
Använd denna funktion för att aktivera eller avaktivera Energibesparing.
När funktionen är aktiverad minskar energiförbrukningen i enlighet med
europeiska riktlinjer. För att aktivera eller avaktivera funktionen gör
du följande:
1. Tryck på pekknappen ”MENY" (10) och tryck på skrollknapparna
(7 och 9) tills du ser menyalternativet ”ENERGIBESPARING".
2. Bekräfta menyalternativet med pekknappen "OK" (5).
3. ”AVAKTIVERA?” visas (eller ”AKTIVERA?" om funktionen redan har
avaktiverats). Bekräfta med pekknappen "OK" (5).

5

7

9

11

Välja tid
För att justera tiden i displayen gör du följande:
1. Tryck på pekknappen ”MENY" (10) och tryck på skrollknapparna
(7 och 9) tills du ser menyalternativet ”VÄLJA TID". Tryck på
pekknappen "OK" (5).
Timmarna blinkar i displayen.
2. Ställ in minuterna med skrollknapparna (7 och 9) och tryck sedan på
pekknappen ”OK” för att bekräfta.
Minuterna blinkar i displayen.
3. Använd skrollknapparna (7 och 9) för att ställa in minuterna. Tryck på
pekknappen "OK" (5) för att bekräfta.
4. Tryck på pekknappen "BAKÅT" (11) för att lämna menyn.
Automatisk start
Du kan ställa in den automatiska starttiden så att apparaten
ska vara redo vid en viss tidpunkt (till exempel på morgonen) så att du
då omedelbart kan göra kaffe. Varning! För att aktivera denna funktion
måste tiden ställas in på rätt sätt.
1. Tryck på pekknappen ”MENY" (10) för att öppna menyn och tryck
på skrollknapparna (7 och 9) tills ”AUTOSTART" visas.
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2. Tryck på pekknappen "OK" (5). “AKTIVERA?” visas.

5 7

9

10

3. Tryck på pekknappen "OK" (5). Timmarna blinkar i displayen.
4. Använd skrollknapparna (7 och 9) för att ställa in timman.
5. Tryck på pekknappen "OK" (5) för att bekräfta. Minuterna blinkar
i displayen.
6. Använd skrollknapparna (7 och 9) för att ställa in minuterna.
7. Tryck på pekknappen "OK" (5) för att bekräfta. “AKTIVERAT” visas
under “AUTOSTART”.
8. Tryck på pekknappen "BAKÅT" (11) för att lämna menyn.
Avaktivera automatisk start
1. Tryck på pekknappen ”MENY" (10) för att öppna menyn och tryck
på skrollknapparna (7 och 9) tills ”AUTOSTART" visas.
2. Tryck på pekknappen "OK" (5). “AVAKTIVERA?” visas.
3. Tryck på pekknappen "OK" (5). “AVAKTIVERAT” visas.
4. Tryck på pekknappen "BAKÅT" (11) för att lämna menyn.
Autoavstängning (Standby)
Apparaten är inställd på automatisk avstängning om den inte använts
under 30 minuter. Tiden kan ändras så att apparaten stänger av efter
15 eller 30 minuter eller efter 1, 2 eller 3 timmar.
För omprogrammering av Automatisk avstängning gör du följande:

11

1. T
 ryck på pekknappen ”MENY" (10) och tryck på skrollknapparna
(7 och 9) tills du ser menyalternativet ”AUTOAVSTÄNGNING".
Bekräfta menyalternativet med pekknappen "OK" (5).
2. Välj en annan autoavstängningstid med hjälp av skrollknapparna
(7 och 9). När önskad avstängningstid visas bekräftar du den med
pekknappen "OK" (5).
3. Tryck på pekknappen "BAKÅT" (11) för att lämna menyn.
Välja kaffetemperaturen
Det finns fyra nivåer för kaffetemperatur.
Nivåerna för kaffetemperatur definieras enligt följande:
▷▷ lmmm = låg
▷▷ llll = hög
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Fabriksinställningarna kan ändras på följande sätt:

5 7
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1. T
 ryck på pekknappen ”MENY" (10) och tryck på skrollknapparna
(7 och 9) tills du ser menyalternativet ”VÄLJA TEMPERATUR".
2. Bekräfta menyalternativet med knappen "OK" (5).
I displayen visas den aktuella inställningen.
3. Välj en annan temperatur med hjälp av skrollknapparna (7 och 9).
När den önskade temperaturen visas bekräftar du den med
pekknappen "OK" (5).
4. Tryck på pekknappen "BAKÅT" (11) för att lämna menyn.
Vattnets hårdhetsgrad
Meddelandet ”AVKALKNING!" visas efter att apparaten har varit i drift
med fabriksinställningar under en viss tid. Detta beräknas på basis av
den maximala mängden kalk som kan finnas i vattnet som använts.
Vid behov kan denna tidsperiod förlängas så att avkalkning kan göras
mer sällan, detta genom att programmera apparaten på basis av den
faktiska kalkhalten i vattnet som använts. Gör följande:
1. Ta bort "Total hårdhetstest"-remsan (främre delen i din
bruksanvisning) och sänk ner den helt i vattnet under några
sekunder.
2. Ta ut den och vänta 30 sekunder tills den ändrar färg och ett antal
röda prickar tar form. Om det till exempel finns 3 röda prickar på
testremsan ska du ställa in vattnets hårdhetsgrad till 3.
▷▷
▷▷
▷▷
▷▷

lmmm = vattnets hårdhetsgrad 1
llmm = vattnets hårdhetsgrad 2
lllm = vattnets hårdhetsgrad 3
llll = vattnets hårdhetsgrad 4

Om du inte längre har ett vattenhårdhetstest hittar du uppgifterna i
tabellen nedan.
3. T
 ryck på pekknappen ”MENY" (10) och tryck på skrollknapparna
(7 och 9) tills du ser menyalternativet "VATTENHÅRDHET". Bekräfta
menyalternativet med pekknappen "OK" (5).
4. Displayen visar nuvarande inställning.
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5. Tryck på skrollknapparna (7 och 9) tills önskad hårdhetsnivå
visas. Bekräfta valet med knappen "OK” (5). Apparaten är nu
programmerad för att ge avkalkningsvarningen vid behov baserat på
vattnets verkliga hårdhetsgrad.
Information om vattnets hårdhetsgard i ditt område kan du få från ditt
lokala vattenverk. Tabellen nedan visar den inställning för vattnets
hårdhetsgrad som din maskin kräver.
Tysk
hårdhet
0 - 6 dH
7 - 13 dH
14 - 20 dH
> 21 dH

Fransk hårdhet
0 - 11 fH
12 - 17 fH
18 - 36 fH
> 37 fH

Maskinens
vattenhårdhet
1
2
3
4

Justera kontrast
För att öka eller minska kontrasten i displayen gör du följande:
1. Tryck på pekknappen "MENU" (10) för att öppna menyn och tryck
på skrollknapparna (7 och 9) tills ”KONTRAST" visas.
2. Tryck på pekknappen "OK" (5) för att bekräfta.
3. Tryck på skrollknapparna (7 och 9) tills önskad displaykontrast är
nådd. Förloppsindikatorn visar vald kontrastnivå:
▷▷ lmmmm = låg
▷▷ lllll = hög
4. Tryck på pekknappen "OK" (5) för att bekräfta.
5. Tryck en gång på pekknappen "BAKÅT" (3) för att lämna funktionen
eller två gånger för att gå tillbaka till menyn.
Summer
Du kan aktivera eller avaktivera summern som maskinen avger varje
gång du trycker på en ikon eller när ett tillbehör sätts i/tas ur.
1. Tryck på pekknappen "MENU" (10) för att öppna menyn och tryck
på skrollknapparna (7 och 9) tills ”SUMMER" visas.
2. Tryck på pekknappen "OK" (5) för att bekräfta.
3. ”Avaktivera?” visas (eller ”aktivera?" om funktionen redan har
avaktiverats). Tryck på pekknappen "OK" (5) för att bekräfta.
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Statistik
Du kan slå upp följande uppgifter:
• hur många kaffe som gjorts;
• hur många dryck.m.mjölk som gjorts (cappuccino/latte macchiato/
skummad mjölk);
• hur många gånger maskinen har avkalkats;
• totalt antal liter vatten som levererats.
Två koppar kaffe som bryggs samtidigt räknas som två koppar.

5 7

9
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Gör enligt följande för att slå upp värdena:
1. Tryck på pekknappen ”MENY" (10) och tryck på skrollknapparna
(7 och 9) tills du ser menyalternativet "STATISTIK". Bekräfta
menyalternativet med pekknappen "OK" (5). Genom att trycka på
skrollknapparna (7 och 9) kan du kontrollera:
▷▷ hur många kaffe som gjorts;
▷▷ hur många dryck.m.mjölk som gjorts;
▷▷ hur många gånger maskinen har avkalkats;
▷▷ totalt antal liter vatten som levererats.
2. Tryck på pekknappen "BAKÅT" (11) för att lämna menyn.
Standardvärden (återställ)
Detta återställer samtliga menyinställningar och programmerade
mängder till standardvärden (med undantag för valt språk, vilket
kvarstår enligt inställning).
För att återställa standardvärdena gör du följande:
1. Tryck på pekknappen ”MENY" (10) och tryck på skrollknapparna
(7 och 9) tills du ser menyalternativet "STANDARDVÄRDEN".
2. Bekräfta menyalternativet med pekknappen "OK" (5).
3. Displayen visar ”BEKRÄFTA?”.
4. Bekräfta menyalternativet med pekknappen "OK" (5).

SV 25

INSTÄLLNINGAR

Avkalkning
Med tiden leder den kontinuerliga uppvärmingen av vattnet som
används för att göra kaffe till kalkavlagringar i de inre kretsarna av
maskinen. Avkalka maskinen när meddelandet "AVKALKNING"
blinkar i displayen.
Använd endast avkalkningsmedel som tillverkaren har rekommenderat.
Använd under inga omständigheter svavelsyre- eller ättiksyrebaserade
avkalkningsmedel. Användning av sådana medel ogiltigförklarar
garantin. Avkalka apparaten enligt beskrivningen.
1. S
 ätt i varmvattenutloppet.
2. Tryck på pekknappen ”MENY" (10) och tryck på skrollknapparna
(7 och 9) tills du ser menyalternativet "AVKALKNING". Bekräfta
menyalternativet med pekknappen "OK" (5).
3. Displayen visar ”BEKRÄFTA?”. Bekräfta med pekknappen "OK" (5).
Meddelandet ”LÄGG TILL AVKALKNING TRYCK PÅ OK” visas.
4. Töm vattentanken, häll i avkalkningsmedlet
(125 ml) i tanken enligt anvisningarna på avkalkningsmedlets
förpackning och tillsätt sedan 1 liter vatten. För nästa avkalkningar
kan du köpa avkalkningsmedel från auktoriserade tekniska
servicecenter.
Se till att eventuella stänk från avkalkningsmedlet inte kommer
i kontakt med ytor som är känsliga för syror, till exempel marmor,
kalksten och keramik.
5. P
 lacera en tom behållare med en kapacitet på minst 1,5 liter under
kaffeutloppen och varmvattenutloppet.
6. Tryck på pekknappen "OK" (5).
Meddelandet ”AVKALKNING PÅGÅR” visas.
Avkalkningsprogrammet börjar och avkalkningsmedlet levereras
först från kaffeutloppen och sedan från varmvattenutloppen.
▷▷ Avkalkningsprogrammet genomför automatiskt en serie
sköljningar och pauser för att ta bart kalkavlagringar från
kaffemaskinens insida.
▷▷ Efter ungefär 30 minuter visas meddelandet ”SKJÖLNING, FYLL
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PÅ TANKEN”. Apparaten är redo för en sköljningsprocess med
rent vatten.
7. T
 öm behållaren som använts för att samla upp avkalkningsvätskan.
8. Ta ut tanken, töm vattentanken och fyll den med rent vatten.
9. Sätt tillbaka vattentanken på plats och sätt tillbaka behållaren under
kaffeutloppen och varmvattenutloppet
Displayen visar: ”SKÖLJNING, TRYCK PÅ OK”.
10.Tryck på pekknappen "OK" (5).
▷▷ Varmvatten rinner ut ur kaffeslangarna och meddelandet
“SKÖLJER, VÄNTA” visas.
▷▷ När sköljningen är klar visas meddelandet ”SKÖLJNING, FYLL
PÅ TANKEN”.
11.Töm behållaren som använts för att samla upp vattnet för
sköljningen.
12.Ta ut tanken, töm vattentanken och fyll den med rent vatten.
13.Sätt tillbaka vattentanken på plats och sätt tillbaka behållaren under
kaffeutloppen och varmvattenutloppet.
I displayen visas: ”SKÖLJNING, TRYCK PÅ OK”.
14.Tryck på pekknappen "OK" (5).
▷▷ Varmvatten rinner ut ur varmvattenutloppet.
▷▷ När sköljningen är klar visas meddelandet ”SKÖLJNING KLAR
TRYCK PÅ OK”.
15.Tryck på pekknappen "OK" (5).
▷▷ Apparaten stängs automatiskt av.
Om avkalkningscykeln avbryts innan den är slutförd fortsätter
apparaten att visa avkalkningsmeddelandet och programmet måste
startas om från början.
Underlåtenhet att avkalka apparaten ogiltigförklarar garantin.
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Rengöring
Innan du genomför någon form av rengöring måste maskinen
stängas av genom att använda huvudströmbrytaren (A) och kopplas
från elnätet. Sänk aldrig ner kaffemaskinen i vatten.

Aa

Rengöra kaffemaskinen
Använd inga lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel för att
rengöra kaffemaskinen. En mjuk fuktig trasa duger. Tvätta aldrig någon
av kaffemaskinens komponenter i diskmaskinen.
Följande maskindelar måste rengöras regelbundet:
• Kaffesumpbehållare (Q).
• Droppskål (F).
• Vattenbehållare (D).
• Kaffeslangar (H).
• Tratt för förmalt kaffe (U).
• På maskinens insida, åtkomligt efter att serviceluckan har
öppnats (G).
• Bryggenhet (L).
Rengöra kaffesumpbehållaren (Q).
När "TÖM KAFFESUMPBEHÅLLARE" visas måste kaffesumpbehållaren
tömmas och rengöras. Rengöring:
• Öppna serviceluckan på maskinens framsida, dra ut droppskålen
och rengör den.
• Rengör kaffesumpbehållaren noga.
Viktigt! När du drar ut droppskålen måste kaffesumpbehållaren alltid
vara tömd.

Rengöra droppskålen (F)
Viktigt! Om droppskålen inte töms kan vattnet rinna över.
Detta kan skada maskinen. Droppskålen är utrustad med en indikator
(röd) som visar vilken vattennivå den innehåller. Innan indikatorn skjuts
upp från koppbrickan måste droppskålen tömmas och rengöras.
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Avlägsna droppskålen (F):
1. Öppna serviceluckan.
2. Avlägsna droppskålen och kaffesumpbehållaren.
3. Rengör droppskålen och kaffesumpbehållaren.
4. Byt droppskålen och kaffesumpbehållaren.
5. Stäng serviceluckan.
Rengöra vattentanken (D)
1. Rengör vattentanken regelbundet (ungefär en gång i månaden) med
en fuktig trasa och lite milt diskmedel.
2. Avlägsna samtliga rester av diskmedlet.

N

Rengöra utloppen
1. Rengör utloppen regelbundet med hjälp av en svamp.
2. Kontrollera regelbundet att hålen i kaffeutloppet inte är blockerade.
Vid behov avlägsnar du kafferester med en tandpetare.
Mjölkrester på munstycket (N) och i behållaren kan göra att
apparaten inte fungerar som den ska.
Varje gång du använder kaffemaskinen måste dessa rester därför tas
bort genom att rengöra munstycket med en svamp.

Rengöra tratten för förmalt kaffe
• Kontrollera regelbundet (ungefär en gång i månaden) att tratten för
förmalt kaffe inte är blockerad.
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Rengöra insidan på kaffemaskinen
• Kontrollera regelbundet (ungefär 1 gång i veckan) att insidan på
maskinen inte är smutsig. Vid behov avlägsnar du kafferester med
en svamp.
• Ta bort rester med en dammsugare.
Rengöra bryggenheten
Bryggenheten måste rengöras regelbundet för att undvika
kaffeavlagringar som kan orsaka fel.
Bryggenheten kan bara tas ut när apparaten är avstängd genom
att trycka på på-/standbyknappen (Aa). Annars kan kaffemaskinen
skadas allvarligt.
Gör följande:
1. Stäng av apparaten med på-/standbyknappen (Aa) (stäng inte av
huvudströmbrytaren) och vänta tills displayen har slocknat.
2. Öppna serviceluckan.
3. Avlägsna droppskålen och kaffesumpbehållaren.
4. Tryck de två färgade spärrarna inåt och dra samtidigt bryggenheten
utåt.
Rengör bryggenheten under rinnande kranvatten utan att använda
rengöringsmedel. Rengör aldrig bryggenheten i diskmaskinen.

Använd inte diskmedel för att rengöra bryggenheten. Detta skulle
avlägsna smörjmedlet på insidan av kolven.
5. Sänk bryggenheten i vatten i ungefär 5 minuter, skölj den sedan.
6. Efter rengöring sätter du tillbaka bryggenheten (L) genom att skjuta
fast den i det inre stödet (S) samt klämman (P); tryck sedan in
PUSH-symbolen tills den klickar på plats.

S

P

Obx! Om det är svårt att sätta fast bryggenheten justerar du den
först till de rätta dimensionerna genom att kraftfullt trycka på den
underifrån och uppifrån.
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7. När den är isatt ska du kontrollera att de två färgade spärrarna har

A

B

hoppat ut igen, annars kan serviceluckan inte stängas.
▷▷ De två färgade spärrarna har hoppat ut korrekt (A).
▷▷ De två färgade spärrarna har inte hoppat ut (B).
8. Byt droppskålen och kaffesumpbehållaren.
9. Stäng serviceluckan.
Anmärkningar
• Om bryggenheten inte sätts tillbaka på rätt sätt kan serviceluckan
inte stängas.
• Om det är svårt att sätta tillbaka bryggenheten ska den ställas
i rätt höjd (innan den sätts in) genom att trycka ordentligt på
bryggenheten uppifrån och nerifrån.
• Om det fortfarande är svårt att sätta in den:
▷▷ Lämna den utanför maskinen, placera droppskålen på plats,
stäng serviceluckan, vrid huvudströmbrytaren på baksidan av
apparaten till ”av" och sedan till ”på" igen.
▷▷ Vänta tills lamporna slocknat, öppna sedan luckan, ta bort
droppskålen och sätt in bryggenheten.
▷▷ Sätt tillbaka droppskålen och bönbehållaren.
▷▷ Stäng serviceluckan.

2 CA

O
1 CA

PP

UC
CIN

FF

EL

AT

TE

Rengöra mjölkbehållaren (N)
Rengör alltid utloppen i mjölkbehållaren när du tillagar mjölk. Om det
finns mjölk kvar i behållaren ska du inte låta den vara kvar utanför
kylskåpet längre än absolut nödvändigt. Rengör behållaren varje gång
du tillagar mjölk enligt beskrivningen i avsnittet ”Göra cappuccino”.
Alla komponenter kan tvättas i en diskmaskin genom att placera
dem i diskmaskinens övre korg.
1. Vrid locket på mjölkbehållaren medurs och ta bort det.
2. Ta bort mjölkutloppet (S) och inmatningsröret (M).

S
M
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UNDERHÅLL

3. Ta bort regulatorn för mjölkskummet (F) genom att dra den utåt.

G
F

H
H

N3

4. Rengör alla komponenter noga med varmvatten och ett milt
diskmedel. Se till att det inte finns några mjölkrester kvar i hålen (H)
och skåran (G) på mjölkskumregulatorns smala kant (F).
5. Kontrollera att inmatningsröret och utloppet inte är tilltäppta
med mjölkrester.
6. Sätt tillbaka regulatorn för mjölkskummet, mjölkutloppet och
inmatningsröret.
7. Sätt tillbaka locket på mjölkbehållaren.

Rengöra utloppen
Rengör utloppen på mjölkbehållaren varje gång du har värmt upp mjölk
eller gjort cappuccino. Annars kan rester av mjölk hårdna.
• Placera en behållare under ledningen på mjölkbehållaren och tryck
på knappen RENGÖR (N3) på mjölkbehållaren i minst 5 sekunder.
Displayen visar ”RENGÖRING PÅGÅR!"

Varning! Risk för skållning från ånga och varmvatten som kan
läcka ut från ledningen på mjölkdispensern.
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MEDDELANDE

BETYDELSE

VAD GÖRA

FYLL PÅ TANKEN

Vattentanken är tom eller
felplacerad.

Fyll vattentanken och sätt i
den enligt anvisningarna.

Vattentanken är smutsig eller
det finns kalkavlagringar i den.

Skölj eller avkalka
vattentanken.

Kaffet kommer ut för långsamt.

Vrid reglaget för
malningsnivån medurs
ett läge (se ”Välja
malningsnivån").

FÖR FINMALT
JUSTERA KVARN + TRYCK
PÅ ”OK” + FYLL TANKEN

Kaffemaskinen kan inte göra
något kaffe.

Placera en behållare under
varmvattenutloppet och
tryck på pekknappen
”varmvatten” (13).

TÖM KAFFESUMP
BEHÅLLARE

Kaffesumpbehållaren är full.

Töm, rengör och sätt tillbaka
kaffesumpbehållaren.

SÄTT I KAFFESUMP
BEHÅLLARE

Kaffesumpbehållaren byttes
inte efter rengöring.

Öppna serviceluckan och
sätt i kaffesumpbehållaren.

LÄGG I FÄRDIGMALT
KAFFE

Inget malt kaffe har lagts i
påfyllningsrännan efter att
funktionen förmalt kaffe valts.

Lägg i malt kaffe enligt
anvisningarna i ”Göra
espressokaffe med malt
kaffe".

FYLL PÅ BÖNBEHÅLLAREN

Det finns inga kaffebönor i
kaffebönbehållaren.

Fyll på kaffebönbehållaren.

Om kvarnmekanismen börjar
låta väldigt högt kan det
betyda att en liten sten från
kaffebönorna har blockerat
kvarnmekanismen.

Kontakta kundtjänst.

FÖR FINMALT, JUSTERA
KVARN + TRYCK PÅ ”OK”
eller
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MEDDELANDE

BETYDELSE

VAD GÖRA

AVKALKNING

Visar att kaffemaskinen har
kalkavlagringar.

Avkalkningsprogrammet
måste utföras så snart
som möjligt (se "Utföra
avkalkningsprogrammet”).

STÄNG LUCKAN

Serviceluckan är öppen.

Stäng serviceluckan. Om
serviceluckan inte kan
stängas ska du se till att
bryggenheten är korrekt isatt
(se ”Rengöra bryggenheten").

SÄTT I BRYGGENHET

Någon har förmodligen glömt
att sätta tillbaka enheten i
kaffemaskinen efter rengöring.

Sätt i bryggenheten (se
”Rengöra bryggenheten").

ALLMÄNT ALARM!

Maskinens insida är mycket
smutsig.

Rengör noga insidan på
maskinen (se "Rengöra
kaffemaskinen").
Kontakta kundservice om
kaffemaskinen fortfarande
visar detta meddelande efter
att den har rengjorts.

FELSÖKNING

Felsökningstabell
Om apparaten inte fungerar ordentligt betyder det inte alltid att
den är defekt. Om kaffemaskinen inte fungerar och ett meddelande
visas vänder du dig till problemlösningsinformationen (se kapitel
”Meddelanden”). Om inget meddelande visas ska du först försöka hitta
en lösning genom att kontrollera punkterna som anges i tabellen nedan,
eller kontakta serviceavdelningen (se garantibeviset för information).
FEL

ORSAK

LÖSNING

Kaffet är inte varmt.

Kopparna värmdes inte upp
innan.

Förvärm kopparna genom att
skölja dem med varmt vatten
(se "Tips för att göra varmare
kaffe").

Bryggenheten är för kall.

Värm upp bryggenheten
med hjälp av
sköljningsprogrammet innan
du gör kaffe (se "Sköljning").

Kaffet är för grovt malt.

Vrid reglaget för
malningsnivån moturs ett läge
(se ”Välja malningsnivån").

Kaffeblandningen passar inte.

Använd en kaffeblandning
som lämpar sig
för helautomatiska
kaffemaskiner.

Kaffet kommer ut för
långsamt.

Kaffet är för fint malt.

Vrid reglaget för
malningsnivån medurs
ett läge (se ”Välja
malningsnivån").

Kaffet kommer ut för snabbt.

Kaffet är för grovt malt.

Vrid reglaget för
malningsnivån moturs ett läge
(se ”Välja malningsnivån").

Kaffet är inte tillräckligt
krämigt.
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FEL

ORSAK

LÖSNING

Kaffet kommer bara ut ur ett
av kaffedispenserns utlopp.

Hålen i utloppen är
blockerade.

Avlägsna kafferesterna
med en nål (se "Rengöra
kaffemaskinen").

Maskinen slås inte på
när på-/standbyknappen
trycks in.

Huvudströmbrytaren på
höger sida av apparaten
är inte påslagen eller så är
nätkontakten inte inkopplad.

Kontrollera att
huvudströmbrytaren
är i ”PÅ”-läget och att
nätsladden sitter ordentligt
i kontakten.

Bryggenheten kan inte tas ut
för rengöring.

Kaffemaskinen är påslagen.
Bryggenheten kan endast tas
ut när maskinen är avstängd.

Stäng av maskinen och ta ut
bryggenheten (se ”Rengöra
bryggenheten"). VIKTIGT:
Bryggenheten kan endast
tas ut när maskinen är
avstängd. Om du försöker
ta ut bryggenheten när
kaffemaskinen är påslagen
kan den skadas allvarligt.

Det kommer vatten från
utloppen istället för kaffe.

För mycket malt kaffe har
lagts i.

Ta ut bryggenheten och
rengör försiktigt maskinens
insida (se ”Rengöra
kaffemaskinen" och ”Rengöra
bryggenheten"). Upprepa
processen med maximalt 2
måttskedar med malt kaffe.

Malt kaffe användes (istället
för kaffebönor) och det
kommer inte att rinna ut
något kaffe från maskinen.

Förmalt kaffe har lagts i medan
maskinen var avstängd.

Ta ut bryggenheten och
rengör försiktigt maskinens
insida (se ”Rengöra
kaffemaskinen" och ”Rengöra
bryggenheten"). Upprepa
processen när maskinen är
påslagen.

FELSÖKNING

FEL

ORSAK

LÖSNING

Kaffet kommer inte ut från
utloppen på kaffedispensern
utan från serviceluckan på
sidan.

Hålen på kaffedispensern
är blockerade med
kaffeavlagringar.

Avlägsna det torkade kaffet
med en nål (se "Rengöra
kaffemaskinen").

Svänglådan på insidan av
serviceluckan har blockerats
och rör sig inte.

Rengör försiktigt svänglådan,
i synnerhet i området runt
gångjärnen så att de kan
röra sig.

Fel inställning på skjutreglaget
på locket på mjölkbehållaren.

Du kan ställa in mängden
skummad mjölk med hjälp
av skjutreglaget på locket:
”CAPPUCCINO” (mycket
skummad mjölk) eller ”CAFFE
LATTE” (inte så skummad
mjölk).

Om mjölk inte skummas
tillräckligt kanske
mjölkbehållaren inte är korrekt
placerad.

Sätt mjölkbehållaren på
rätt plats.

Mjölk skummas för mycket
eller för lite.
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Vad du ska tänka på
• Efter

att du tagit ur produkten ur förpackningen ska du se till att
den är komplett och oskadad. Vid tveksamhet ska du inte använda
apparaten och kontakta behörig fackman.
• Installation ska utföras av kvalificerad tekniker och i enlighet med
gällande bestämmelser.
• Förpackningsföremål (plastpåsar, polystyren osv.) får inte lämnas
inom räckhåll för barn eftersom de kan utgöra fara.
• Installera aldrig apparaten i miljöer där temperaturen kan nå 0 °C
eller lägre (apparaten kan skadas om vattnet fryser).
• Se till att nätspänningen motsvarar den spänning som anges
på typskylten. Anslut apparaten till ett effektivt jordat uttag med
en minimal märkström på bara 10A. Tillverkaren kan inte anses
vara ansvarig för eventuella incidenter orsakade av oförmåga till
tillräckligt jordat elnät.
• Se till att eluttaget är lättåtkomligt så att man när som helst kan dra
ut kontakten.
• Rör aldrig kontakten med fuktiga händer.
• Dra aldrig i sladden för då kan du skada den.
• Denna apparat kan installeras ovanför en inbyggd ugn om denna
ugn har en kylfläkt på baksidan (maximal effekt: 3 KW).
• Använd inte adaptrar med flera uttag eller förlängningsladdar.
• Strömkabeln på denna apparat får inte bytas ut av användaren
eftersom denna operation kräver användning av specialverktyg.
Om kabeln är skadad eller behöver bytas ut ska du kontakta ett
auktoriserat servicecenter för att undvika alla risker.
• Du bör så snart som möjligt anpassa vattenhårdhetsgraden
enligt instruktionerna.
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Inbyggnad
 ontrollera minimimått som krävs för korrekt installation av apparaten.
K
Kaffemaskinen måste installeras i en pelarenhet som måste fästas
vid väggen.

450 mm

m
45 m .
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560+

mm
545 .
min
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850 mm
min.

8 mm

200 c
SÅ HÄR JUSTERAR
DU HÖJDEN PÅ KAFFEMASKINEN SÅ ATT DEN
m
(MX4111A/MX4192A/KOMBIÅNGKOKARE).
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1
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• Placera apparaten på skenan och se till att sprintarna är korrekt
isatta i höljet. Fäst den sedan med de medföljande skruvarna.
• Om apparatens höjd kräver justering ska du använda
1
avståndsskivorna som följer med.

350 m

7
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m

ca

7

x4

4
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560 +

1 mm

4

350 m
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560 +

1 mm
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BILAGOR

Kassering av apparat och emballage
Emballaget för denna apparat är återvinningsbart och har tillverkats av:
• kartong
• papper
• polyetenfilm (PE)
• CFC-fritt polystyren (PS hårdskum)
• polypropylentejp (PP).
Kassera dessa materialer på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med
myndigheternas föreskrifter.
Apparaten är märkt med en överkryssad soptunna för att påminna om
att apparaten måste kasseras separat för att undvika negativa effekter
på miljön och folkhälsan. Detta innebär att vid slutet av dess livslängd
måste du lämna in den vid särskild insamling av avfall som drivs av din
lokala myndighet eller återförsäljare.
Särskild bearbetning möjliggör återvinning av materialet som används
vid tillverkningen av denna apparat, vilket ger en betydlig besparing vad
gäller råmaterial och energi.
Försäkran om överensstämmelse
Vi intygar att våra produkter uppfyller kraven i relevanta europeiska
direktiv, beslut och förordningar och de krav som anges i de standarder
som nämns.

Tekniska data
Typskylten på apparatens sida anger total anslutningseffekt, spänning
och frekvens.
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Anordningens id-kort finns på sidan av apparaten.

Ha det kompletta typnumret till hands vid kontakt med serviceavdelningen.

570085
570085

570085 / VER 1 / 03-05-2016

Adresser och telefonnummer till serviceorganisationen hittar du på garantikortet.

